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การต่อต้านการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
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INPUT

เหตุการณ์
Session 1

สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์
ในปั จจุบนั
Session 2

ประสบการณ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

Session 3

มุมมองและการทางาน โดย NGOs

Session 4

รายงานจากการประชุม

เนื้อหาโดยสรุป
มิติดา้ นต่างๆ ของการค้ามนุษย์

กรณี ศึกษา 4 กรณี ที่เกี่ ยวข้องกับการค้ามนุ ษย์ ซึ่ งเหยื่อเป็ นชาว
อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม บังคลาเทศ โดยเน้นเรื่ อ งภัย
อัน ตราย ข้อ ท้าทายในการช่ ว ยเหลื อ การติ ดต่ อ กับครอบครั ว
และการให้ความช่วยเหลือเยียวยารักษา
ผลงานวิจยั เกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์ในเอเชี ย โดยเน้นความสาคัญ
ของงานวิจยั ความซับซ้อ นของปั ญหา และความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ร่ วมมือกัน มีการรายงานของหน่ วยงาน US State Department
TIP (Trafficking in Persons) รายงานและการวิเคราะห์ประเทศ
ในเอเชีย รวมถึงการวิจารณ์รายงานและท่าทีของรัฐบาล
ผู ้ร่ ว มอภิ ป รายประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ฆราวาส ซึ่ งท างานใน
ระดับสู ง ร่ วมกับ NGOs ในเรื่ องการต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ซึ่ ง
ติดต่อโดยตรงกับเหยือ่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างกว้างขวาง
ผูร้ ่ วมอภิปรายแนะนาองค์กรของตน และแบ่งปั นประสบการณ์
การให้ความช่วยเหลือ และวิธีการทางานกับเหยือ่ การค้ามนุษย์
มีการพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการทางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การค้ามนุ ษย์ ได้แก่ การมี ส่วนร่ วมของผูน้ ารัฐบาล ผูม้ ี อ านาจ
ตรากฎหมาย และผูก้ าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ
การนาเสนอและอภิปรายการประชุม โดยมีเนื้อหาเกี่ยงกับการมี
ส่วนร่ วมของพระศาสนจักร และคณะนักบวชในแต่ละประเทศ
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ANALYSIS (Part 1)

เหตุการณ์
Session 1

สรุ ปการสัมผัสชีวติ

เนื้อหาโดยสรุป
แบ่งปั นประสบการณ์และกระบวนการของคืนที่ผา่ นมา โดยผูแ้ ทนของแต่ละประเทศ
ผูแ้ ทนแบ่งปั นความรู ้สึกที่มีท้ งั ความเศร้าใจ เห็นอกเห็นใจ ละอาย ขุ่นเคือง โกรธ
ไม่พอใจ รู ้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ สิ้ นหวัง สับสน และโศกเศร้า โดยเฉพาะเมื่อได้
คุยกับผูห้ ญิงที่มาจากประเทศของตัวเอง (และบางคนมาจากหมู่บา้ นเดียวกัน)

Session 2

หลังจากตัวแทนสรุ ปเรื่ องความเข้าใจในความเป็ นจริ งด้านสังคมวิทยา เกี่ยวกับการค้า
การวิเคราะห์เชิงสังคม
มนุษย์ในประเทศของตน มีการนาเสนอการวิจยั เปรี ยบเทียบการค้ามนุ ษย์ในปั จจุบนั
วิทยาเกี่ยวกับการค้า
กับการค้าทาสในช่ วงศตวรรษที่ 15-19 โดยชี้ให้เห็ นมุ มมองของปั ญหาจากนิ ยาม
มนุษย์ในเอเชีย
การค้ามนุ ษย์ของ Palermo Protocol และอธิ บายว่าการแก้ปัญหาในปั จจุบนั จะมี
ตะวันออกเฉียงใต้
ประสิทธิภาพได้ตอ้ งครอบคลุม 4 ด้าน คือ
- การขัดขวางยับยัง้ (Prevention) - การดาเนินคดี (Prosecution)
- การป้ องกัน (Protection) - การร่ วมมือ (Partnership)
Session 3

การวิเคราะห์เชิง
กฎหมายเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

Session 4

การวิเคราะห์เชิง
การเมืองเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากการสรุ ปคร่ าว ๆ ประเด็นด้านกฎหมายในประเทศของผูแ้ ทน ผูน้ าเสนอ
ยกตัวอย่างกฎหมายของสิงค์โปร์ ซึ่งสามารถใช้ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
ข้อจากัดของกลไกทางกฎหมายในปั จจุบนั
ผูพ้ ดู คนที่สองนาเสนอบทวิจารณ์ของ Palermo Protocol และนาเสนอนิยามการค้า
มนุษย์สาหรับอาเซียน ซึ่ งจาเป็ นต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. กระบวนการ ที่เหยือ่ ถูกเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยผูก้ ระทาผิด
2. การแสวงหาผลประโยชน์ (เช่น เหยือ่ เป็ นโสเภณี ถูกส่งไปทางานแม่บา้ น หรื อทุกข์
ทรมานจาการถูกตัดอวัยวะไปขาย)
3. การไร้ อานาจ เหยือ่ รู ้สึกว่า พวกเขาไม่สามารถหนีไปได้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการขู่เข็ญ การหลอกลวง หรื อการบีบบังคับ
มีการนาเสนอรากของปั ญหา และ ‘แผนภูมิตน้ ไม้ในเรื่ องของปั ญหา’ (Problem Tree)
ตามด้วย ‘แผนภูมิตน้ ไม้ในเรื่ องวิธีการแก้ปัญหา’ (Solution Tree) สาหรับองค์กรที่ไม่
แสวงหากาไร (NGOs) ในเชิงปฏิบตั ิ รวมไปถึงวิธีการทางานกับรัฐบาล
ผูน้ าเสนออภิปรายเพิ่มเติมถึงความซับซ้อนทางการเมือ ง ซึ่ งแวดล้อ มปั ญหาการค้า
มนุษย์ รวมทั้งปั ญหาโลกาภิวตั น์ ปั ญหาเศรษฐกิจ การอพยพย้ายถิ่น สิ ทธิมนุ ษยชน
ปั ญหาที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ปั จจัยสภาพท้อ งถิ่ น และความสาคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพบุคคล นอกจากนี้ ผูอ้ ภิปรายยังพูดถึงเรื่ องการขัดขวางยับยั้ง
การดาเนินคดี การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในเรื่ องการต่อต้านการค้ามนุษย์
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ANALYSIS (Part 2)

เหตุการณ์
Session 1

การวิเคราะห์เชิง
เทววิทยา เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาโดยสรุป
หลังจากสรุ ปเสี ยงตอบรับของผูแ้ ทน เกี่ยวกับความเข้าใจสภาพความเป็ นจริ งใน
ปั ญหาการค้ามนุษย์ ผ่านทางพระวรสาร ผูน้ าเสนอแบ่งปั นเรื่ องการอพยพ ซึ่งเป็ น
หัวใจของพระคัมภีร์ (เช่น เรื่ องโยเซฟ บุตรของยาโคบ การข้ามทะเลแดง หนังสือ
อพยพ นางรู ธ เรื่ องหญิงชาวสะมาเรี ย และรหัสธรรมปั สกา) ซึ่งเรี ยกร้อง
 ความยุติธรรม และการปรับความสมดุลให้ถูกต้องของเศรษฐกิจระดับโลก
(a total recalibration of our global economy) และบัญญัติคาสัง่ ที่ตอ้ ง
กระทาในวัน สับบาโตและปี ปี ติมหาการุ ญหรื อปี แห่งความโปรดปราน
จองพระเจ้า (the imperative for Sabbaths and Jubilee Years)
 จิตตารมณ์ที่นาเราไปสู่ คุณค่า ความหมาย และความเชื่อมัน
่ ระดับลึกที่สุด
ทัศนคติพระวรสาร 5 ประการ ที่จะช่วยเราในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
- การเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
- การเข้าถึงใจของบุคคล
- การชี้ชดั ว่าสิ่งใดเป็ นบาป (Identify the sin)
- การชี้ให้เห็นทางเลือกด้านคุณธรรม
- ขยายชุมชนพระวาจา
ต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งประวัติศาสตร์ และต่อหน้าพีน่ อ้ งชายหญิงผูต้ กเป็ นเหยือ่
การค้ามนุษย์ เราเองรู ้สึกว่าต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและสานึกในความไม่
สามารถของเรา

Session 2

การไตร่ ตรอง

ผูแ้ ทนแทนไตร่ ตรองเป็ นส่วนตัว และภาวนาเงียบ ๆ เกี่ยวกับคาถามต่อไปนี้
- เกิดอะไรขึ้นกับฉันในสัปดาห์น้ ี
- ความร่ วมมือรู ปแบบใด ที่เราจาเป็ นต้องทา
- คณะหรื อองค์กรของฉัน จะให้ความร่ วมมือได้ในเรื่ องใดบ้าง
- มีโครงสร้างใหม่ใดบ้างที่เราเต็มใจสนับสนุน
ตัวแทนเข้ากลุ่มเพือ่ แบ่งปั น และอภิปราย ทางานเพือ่ นาไปสู่ถอ้ ยแถลงและข้อตั้งใจ
ที่จะกระทาของกลุ่ม
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RESPONSE

เหตุการณ์

เนื้อหาโดยสรุป

เริ่ มสร้างเครื อข่ายและ ผูแ้ ทนพิจาณาถ้อยแถลงร่ วมกัน รวมทั้งข้อตั้งใจที่จะกระทา และแผนปฏิบตั ิงานที่
ความร่ วมมือ / สรุ ป
จะดาเนินการต่อไป ในแต่ละการประชุม/ประเทศ และหมู่คณะ
ถ้อยแถลงการประชุม
SEAMS 2013
สิ่งที่ SEAMS ต้องทา

ผูแ้ ทนหารื อเรื่ องทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับ SEAMS ได้แก่ สถานที่สาหรับจัดประชุมครั้ง
ต่อไปในอีก 3 ปี ข้างหน้า
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